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XII. KATASZTRÓFAVÉDELMI ERGOMÉTERES

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

1. A bajnokság célja:

A  BM  OKF  területi  és  helyi  szerveinek  (a  megyei  katasztrófavédelmi  igazgatóságok,  a

katasztrófavédelmi kirendeltségek, valamint a hivatásos tűzoltó parancsnokságok) hivatásos

állománya részére versenyzési lehetőség biztosítása, az országos bajnoki cím megszerzésére.

A bajnokság megrendezésével lehetőség teremtése az aktív sporttevékenységre, az egészséges

versenyszellem  kialakítására,  valamint  hozzájárulni  a  személyi  állomány  egészséges

életmódjának kialakításához, sportbaráti kapcsolatainak ápolásához.

2. A bajnokság helye, ideje:

A verseny helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

5000 Szolnok, József Attila út 14. (Sportcsarnok)

A verseny időpontja: 2020.március 14. 10:00 óra. (Regisztráció: 09:00-tól)

3. A bajnokság rendezője:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

4. A szervezőbizottság, a versenybíróság és a bajnokság résztvevői:

A szervezőbizottság elnöke:

Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató

Tagjai:

Szabó Lajos tű. őrnagy

Ardai Péter tű. alezredes

Dr. Rimóczi János tű. alezredes
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A bajnokság résztvevői:

A  BM  OKF,  területi  és  helyi  szervei  (a  megyei  katasztrófavédelmi  igazgatóságok,  a

katasztrófavédelmi kirendeltségek, valamint a hivatásos tűzoltó parancsnokságok) hivatásos

állománya és az Elnökség által meghívottak.

A szolgálati igazolványt a versenybíróságnak a regisztráció során – vagy külön kérésre – be

kell mutatni.

5. Versenyszámok:

Versenyszám Korcsoport

Egyéni férfi 1000 m 29 év alatt

Egyéni férfi 1000 m 30 és 39 év között

Egyéni férfi 1000 m 40 és 49 év között

Egyéni férfi 1000 m 50 év felett

Egyéni női 1000 m korcsoport nélkül

Csapatverseny férfi 4000m
(négyfős csapatok, 2X4X 500 m)

korcsoport nélkül

Csapatverseny vegyes 4000m
(2 hölgy és 2 férfi 2X4X 500 m)

korcsoport nélkül

A korcsoport meghatározásánál  a verseny napjáig betöltött  életkort  kell  figyelembe venni.

Amennyiben  a  verseny  napja  és  a  születési  dátum  napja  megegyezik,  úgy  az  idősebb

korcsoportba kell a versenyzőt besorolni.

Idősebb korcsoportba tartozó versenyző fiatalabb korcsoportban indulhat!

Esetleges  óvás  benyújtására  a  helyszínen,  írásban,  a  versenyszám  befejezését  követő  10

percen belül van lehetőség.  Utólagos óvást a versenybíróság nem fogad el,  a döntés ellen

fellebbezésre nincs lehetőség.

A helyezések eldöntése mind egyéni, mind csapat kategórián belül a versenytáv teljesítésének

időeredményein (összegzett időeredményein) alapulnak. A versenytávot leghamarabb teljesítő

személy/csapat győz.
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6. Díjazás:

Versenyszámonként az I. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek

oklevéldíjazásban részesülnek. A legjobb időt elérő versenyző serlegdíjazásban részesül. 

7. Nevezési határidő: 2020. március 6. 13:00 óra

A nevezéseket a fenti határidő betartásával a jasz.human@katved.gov.hu e-mail címre kérjük

megküldeni. A nevezési határidőn túl beérkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. A

nevezettek neveinek pontosítása a helyszínen, a regisztráció során lehetséges.

A  résztvevőket  az  utazási  költség  (a  helyben  szokásos  módon)  terheli.  A  helyszínen  a

versenybe nevezettek és a vendégek számára ebéd, frissítő és további energizáló élelmiszerek

kerülnek biztosításra.

8. Egyéb kiegészítő információk:

A  bajnokságon  történő  részvételhez  külön  orvosi  igazolás  nem  szükséges,  a  résztvevők

egészségi alkalmasságukért önmaguk felelnek.

Öltözet a sportágnak és az időjárásnak megfelelő sportöltözet (melegítő öltözet rendelkezésre

állása javasolt).

Megjegyzések:

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

 A résztvevőket korcsoportonként futamokba soroljuk.

 Aki a rajt idejében nem jelenik meg, a versenyből kizárásra kerül.

 A verseny feladása esetén újrakezdésre lehetőség nincs.

 A verseny előtti bemelegítéshez a verseny ergogépeit mindenki használhatja!

További információkért forduljanak bizalommal a kapcsolattartó/szervező:

Szabó Lajos tű. őrgy. úrhoz, a 70/374-87-30-as telefonszámon, vagy a fenti e-mail címen.

Szolnok, 2020. január 20.

Készült: 1 példányban
Egy példány: 4 lap
Mellékletek: 1. sz. mell. Versenyprogram

2. sz. mell. Nevezési lap
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1. sz. melléklet

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A XII. KATASZTRÓFAVÉDELMI ERGOMÉTERES

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

VERSENYPROGRAMJA

2020. március 14.

Program:

09:00 – 09:45 Beérkezés, regisztráció

09:45 – 10:00 Megnyitó

10:00 – 10:30 Technikai értekezlet

10:30 – 12:00 Egyéni versenyszám lebonyolítása

12:00 – 13:00 Csapatverseny lebonyolítása

13:00 – 14:00 Ebéd

14:00 – Eredményhirdetés, díjak átadása, bajnokság zárása

*A  feltüntetett  időpontok  tájékoztató  jellegűek,  melyektől  a  versenyszervezők  a  rugalmasság  jegyében
eltérhetnek.
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2. sz. melléklet

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

NEVEZÉSI LAP
XII. KATASZTRÓFAVÉDELMI ERGOMÉTERES ORSZÁGOS

BAJNOKSÁG

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szolnok, 2020.március 14.

Szerv neve, címe:

Csapatvezető
neve, telefonszáma:

Név, rendfokozat Születési idő
Versenyszám*

Egyéni** Csapat**

*Versenyszámonként  eltérő nevezéseket  külön NEVEZÉSI LAP-on kérjük  feltüntetni  (pl.:  a  JNSZ MKI-ról
jelentkezik 9 fő egyéni versenyre, és ebből 8 fő - 2x4 fő – csapatversenyre is, akkor 2 db JELENTKEZÉSI LAP-
ot küld.)
**Egyéni versenyszámnál X jelölést használjon, csapatverseny esetében a szervezetük nevét tüntessék fel.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. március 6. 13:00 óra

Információs cím: Szabó Lajos tű. őrnagy
Mobil, e-mail: +36-70/374-8730; lajos.szabo.jns@katved.gov.hu
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600-1/2-5/2020.szem. 



 
     Buzás Tibor Dénes tű. ezds
     Matuska Zoltán
     
     A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     36600-1/2-5/2020.szem.
     Iktatószám:
     true
     true
     366000003
     [PROTECTED]
     expediálás
     5000 Szolnok, 5000 Szolnok, József Attila út 14.
     31002
     Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav Igazgató-helyettesi Szervezet
     Sport 2020.
     NOVA e-aláírás
     Buzás Tibor Dénes
     Buzás Tibor Dénes
     PDF_20200129_130854_0000000000000099303
     LASTPAGE
     false
     false
     false
     false
     false
     true
     Sport 2020.
     
         6813614
         36600á2020  1     2
         36600-á-2020/1/ 2
         5
         11
         false
    


		31002
	2020-01-29T13:09:05+0100
	5000 Szolnok, 5000 Szolnok, József Attila út 14.
	Kiadmányozta Matuska Zoltán nevében Buzás Tibor Dénes tű. ezds




